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Chiến tranh Ukraine : TT Biden cảnh báo khả năng Nga sử dụng vũ khí hóa học.

Một thương xá ở Kiev, Ukraine, bị quân Nga pháo kích ngày 21/03/2022. AP - Efrem
Lukatsky

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/03/2022 khẳng định Nga đang nhắm đến việc sử
dụng vũ khí sinh – hóa học tại Ukraine. Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo phương Tây
sẽ « nghiêm khắc » đáp trả nếu điều này xảy ra.

Phát biểu tại một cuộc họp với lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ ở Washington, tổng
thống Joe Biden nhận định, việc Nga khẳng định « Ukraine sở hữu vũ khí hóa học và
sinh học tại Ukraine » là một « tín hiệu rõ nét » cho thấy ông Vladimir Putin chuẩn bị
sử dụng hai loại vũ khí này.

Về tình hình chiến sự tại Ukraine, bộ Quốc Phòng Anh hôm nay 22/03 công bố một
báo cáo mới của cơ quan tình báo nhận định rằng « các lực lượng Ukraine tiếp tục
đẩy lùi ý đồ chiếm đóng phía nam Mariupol của Nga. Tại những nơi khác, đà tiến của
quân Nga rất hạn chế, phần lớn các lực lượng này vẫn bị ngăn cản tại chỗ ».

Tuy nhiên, nước Cộng hòa tự phong Donetsk (RPD) lại tuyên bố là các lực lượng Nga
và các đơn vị quân đội của RPD đã « giải phóng » gần một nửa « vùng Mariupol »,
đồng thời cho biết cả Ukraine lẫn quân Nga cùng đồng minh Donetsk đều bị thiệt hại
nặng nề về nhân mạng.

Trong khi đó, quân đội Ukraine sáng nay loan báo đã giành lại quyền kiểm soát
thành phố Makariv, cách Kiev 48 km về phía Tây, sau nhiều ngày phải hứng chịu các
trận oanh kích dữ dội từ quân Nga làm hơn một chục người chết.

Liên quan đến số binh sĩ Nga thiệt mạng, AFP cho biết, một tờ báo thân điện Kremlin
hôm qua trong một bài đăng dẫn lời bộ trưởng Quốc Phòng dường như cho biết gần
10 ngàn lính Nga đã thiệt mạng và hơn 16.150 người khác bị thương kể từ khi Nga
mở cuộc tấn công xâm lược Ukraine ngày 24/02.



Theo CNN, bài viết được đăng lúc 00 giờ 09 phút ngày thứ Hai, giờ Matxcơva, rồi đã
được cập nhật và đăng lại lúc 21 giờ 56 phút, nhưng không còn con số lính tử trận.

AFP dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn TASS hôm nay cho biết Nga và Ukraine đã có
cuộc trao đổi tù binh đầu tiên. Chín quân nhân Nga đã được trả tự do để đổi lấy đô
trưởng Ivan Fedorov thành phố Melitopol, bị quân Nga bắt cóc ngày 11/03.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220322-chi%E1%BA%BFn
-tranh-ukraina-tt-biden-c%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-kh%E1%BA%A3-n%C4%83
ng-nga-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-v%C5%A9-kh%C3%AD-h%C3%B3a-h%
E1%BB%8Dc

Các tập đoàn công nghệ cao nhập cuộc.

Chiến tranh Ukraine cũng là lần đầu tiên, các tập đoàn công nghệ tin học nhập cuộc.
Kiev chính thức cầu viện các hãng GAFA của Mỹ.

Elon Musk, trực tiếp thách thức Vladimir Putin khi đứng về phía các Ukraine. Chủ
nhân SpaceX đồng ý kết nối Ukraine vào hệ thống vệ tinh Starlink hòng bảo đảm quốc
gia này không bị cắt internet.

Trong thời chiến, đây là một sự « hỗ trợ quý giá » đối với thường dân Ukraine. Tuy
nhiên theo các phương tiện truyền thông quốc tế, vệ tinh của SpaceX còn là một công
cụ lợi hại giúp quân đội Ukraine xác định vị trí của các đoàn xe tăng Nga. Nhà tỷ phú
người Mỹ này biết rõ, parabole của Starlink giờ đây trở thành « mục tiêu của quân
đội Nga ».

Julien Nocetti trường quân sự Saint Cyr đi sâu vào chi tiết về những công nghệ mới
sử dụng trong xung đột Ukraine lần này

Julien Nocetti : "Những phương tiện công nghệ mới bao gồm từ drones, tức là thiết bị
bay tự hành. Ukraine đã có một sự chuẩn bị khi mua drones của Thổ Nhĩ Kỳ. Kế tới là
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các mạng xã hội đã giúp cho Ukraina nhiều về mặt chiến lược. Thí dụ đã có những
nhóm phân tích hình ảnh vệ tinh và hệ định vị để xác định được vị trí, xác định được
đường đi nước bước của quân Nga. Điều này giúp cho Ukraina thông báo kịp thời
cho dân đi trú bom, đồng thời đây cũng là phương tiện để Kiev báo động với cộng
đồng quốc tế về những gì đang xảy ra trên lãnh thổ Ukraine. Phải nói đây là lần đầu
tiên trong chiến tranh, đường đi nước bước của bên địch gần như là được biết rõ gần
như là trực tiếp. Rõ ràng là các công nghệ mới đã trở thành một yếu tố trong những
tính toán về chiến thuật nhất là của phía Ukraine”

Công nghệ mới, những phương tiện kết nối trong thời đại kỹ thuật số đang làm đảo
lộn cả từ chiến lược phòng thủ đến chiến thuật tấn công, và nhìn rộng ra hơn là « cục
diện chiến tranh ». Chuyên gia về tin học và địa chính trị trường đào tạo sĩ quan của
Pháp, Saint Cyr phân tích :

Julien Nocetti : "Cho đến hiện tại xung đột Ukraine cho thấy các công nghệ mới và
các hoạt động trong thế giới cyber đã bước sang một khúc quanh mới. Từ bốn đến
sáu năm trước đây, phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, khi nói đến các hoạt động tin tặc
nhất là trong lĩnh vực quân sự, người ta chú trọng nhiều vào thế tấn công.

“Nhưng càng lúc các bên càng tập trung vào thế thủ để nâng cao khả năng kháng cự
trước vụ cyber attack. Các bên ý thức được rằng nâng cao khả bảo vệ các mạng liên
lạc và viễn thông là một yếu tố trong chính sách phòng thủ quân sự.

“ Một bài học khác nữa là Ukraine đã chuẩn bị từ trước, tăng cường hợp tác với
phương Tây để đối phó với các kịch bản bị tấn công về tin học, hay hệ thống viễn
thông bị hư hại. Chính điều này cho phép Ukraine cầm cự được trong những tuần qua,
thậm chí là theo dõi sát mỗi lần đội quân Nga di chuyển.

“Thế rồi trong những ngày đầu cuộc chiến, hình ảnh cả đoàn xe tăng, xe tải của
quân Nga dậm chân tại chỗ, không tiến được sâu hơn vào Ukraine, đó cũng rất có thể
do hệ thống liên lạc của Nga bị phá hoại.

“Đây sẽ là một trong những thách thức lớn nhất với tất cả những cuộc xung đột trong
tương lai, đặc biệt là nếu như các đòn tấn công vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ
Ukraine và nhắm đến một số cơ sở của Mỹ hay châu Âu hoặc là ở bất kỳ nơi nào
khoác trên thế giới. Cục diện chiến tranh khi đó sẽ thay đổi hoàn toàn".

Mạng xã hội bị « kẹt » vì chiến tranh
Cũng là ông Nocetti lưu ý các tập đoàn công nghệ số của Mỹ « càng lúc càng đóng
một vai trò quan trọng hơn » trong cuộc xung đột Ukraine. Kiev đã trực tiếp yêu cầu
từ Google đến Twitter giúp đỡ. Matxcơva cấm cửa các công ty này và đưa từ
Instagram đến Facebook Và danh sách đen các « đối tượng cực đoan »… Nhưng điều
không tránh khỏi là các mạng xã hội bị cả phía Nga lẫn Ukraine khai thác trong công
tác tuyên truyền.

Julien Nocetti : "Các tập đoàn công nghệ kỹ thuật số giờ đây là một yếu tố không thể
tách rời trong xung đột Ukraine lần này và đây là một điều hết sức mới. Trong đợt
Ukraine bị xâm chiếm hồi 2014 chẳng hạn các hãng tin học không đóng một vai trò
quan trọng như lần này. Giờ đây phải nói là các tập đoàn như Google, Facebook hay
Twitter « lên tuyến đầu » do vậy bản thân các hãng này của Mỹ bắt buộc phải kiểm



soát tối thiểu những nội dung được đăng tải, phải phối hợp với chính phủ tránh để
xảy ra những hậu quả tai hại”.
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Nga xâm lược Ukraine : Lối thoát danh dự nào cho cả đôi bên ?

Thực lực hai bên quá chênh lệch. Đối với Ukraine, không thất trận đã là chiến thắng,
còn với Nga, không thắng nổi coi như đã bại trận. Thế nên có hai khả năng : leo
thang hoặc đàm phán, tìm ra một lối thoát danh dự.

Bên cạnh những vấn đề nội bộ như cuộc bầu cử tổng thống Pháp, vật giá gia tăng,
khó khăn của các tập đoàn lớn hoặc việc cải cách giáo hội La Mã, tình hình Ukraine
đặc biệt là thường dân bị vây hãm ở Mariupol là mối quan tâm chính của các báo
Pháp hôm nay.

Mariupol bị tấn công dữ dội nhưng không đầu hàng, hỏa tiễn siêu thanh chỉ nhằm
đe dọa
Phóng sự của đặc phái viên Le Monde mô tả Sau khi oanh kích dữ dội suốt hai tuần lễ,
xe tăng Nga tấn công vào Mariupol. Theo những cư dân đã chạy thoát được, có ít
nhất 2.500 người đã thiệt mạng. Mỗi ngày các khu dân cư phải chịu đựng 50 đến 100
quả bom, chưa kể đại bác và rocket. Nước uống gần như cạn, ngoài trời âm 8 °C,
những người cứu hộ là mục tiêu bị quân Nga nhắm bắn.

Khi một căn nhà bị sập, không còn ai để giải cứu những người sống sót. Xác chết
nhiều khi chỉ được quấn sơ sài rồi phải để mặc, nằm chất chồng trên tuyết. Công ty
mai táng không còn hoạt động sau khi trụ sở bị thả bom, một hố chôn tập thể được
đào trước tòa thị chính và ngoài ra còn nhiều hố khác ở khắp nơi.
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Libération trong bài « Mariupol, thất bại chậm chạp của một thành phố biểu
tượng » nhận xét tuy thất thủ là không thể tránh, thế nhưng chiến lược nã pháo, dội
bom ồ ạt không buộc được thành phố phải đầu hàng. Quân xâm lược đành phải tham
gia những trận đánh trên đường phố, rất tốn thời gian và thiệt mất nhiều lính tráng.

Trả lời Libération, phó thủ tướng Iryna Verechtchouk khẳng định Putin muốn trả thù
vì dân chúng Mariupol đã chống cự mãnh liệt hồi năm 2014 khiến giấc mơ nối liền
với Crimée không thành.

Về loại hỏa tiễn siêu thanh Kinjal lần đầu tiên được Nga đưa vào sử dụng, Le
Figaro cho rằng chủ yếu nhằm đe dọa phương Tây, vì có thể mang đầu đạn quy ước
lẫn nguyên tử. Nhưng đây cũng là bằng chứng cho thấy giai đoạn đầu của cuộc tấn
công đã thất bại, và Vladimir Putin còn phải tận dụng thêm những nguồn lực dự trữ
khác. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) dự báo cuộc chiến đang trong giai đoạn sa
lầy, nên Nga oanh kích thường dân nhằm bẻ gãy ý chí chiến đấu của họ.

Les Echos dẫn lời bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng hỏa tiễn siêu
thanh cũng không thể thay đổi được tình hình.

Một mình Zelensky có sức mạnh bằng nhiều sư đoàn
Trong bài "Tìm kiếm một thỏa hiệp danh dự", nhà bình luận Dominique Moisi
trên Les Echos cho rằng đây là cách duy nhất để tránh một cuộc chiến tranh kéo dài.

Trong suốt 105 ngày, từ 30/11/1939 đến 13/03/1940, Phần Lan đã đương đầu với
Liên Xô, một quốc gia lớn hơn 66 lần và có dân số đông hơn gấp 47 lần. Ukraine
ngày nay có sẽ giống như Phần Lan ngày xưa ?

Tất nhiên khoảng cách không đến nỗi như thế, và Ukraine không cô đơn trước Putin
như Phần Lan trước Stalin. Nhưng không như Matxcơva hy vọng, sau gần ba tuần lễ
tấn công, Ukraine vẫn đứng vững. Khu vực chiếm đóng của quân Nga lan rộng như
một khối ung thư, nhưng phải đối mặt với một kháng thể mạnh mẽ về quân sự và tình
cảm.

Được Volodymyr Zelensky truyền cảm hứng, như dân Anh thời 1940 với Winston
Churchill, người dân Ukraine tuy gánh chịu thương đau nhưng trụ vững. Trước khi
Nga xâm lăng, tỉ lệ ủng hộ tổng thống Zelensky là 23 % nhưng nay lên đến 90 %.
Putin đã trao cho ông vai trò tốt nhất, khiến ông trở thành biểu tượng cho kháng
chiến và đoàn kết quốc gia của Ukraine. Một mình Volodymyr Zelensky có sức mạnh
bằng nhiều sư đoàn hợp lại.

Thế mạnh của Ukraine là quyết tâm, ưu thế của Nga là hỏa lực, nhưng rõ ràng mọi
chuyện không như Putin mong muốn. Cùng với thời gian, cụm từ chiến dịch đặc
biệt ngày càng khó biện minh : rõ ràng đây là một cuộc chiến tranh. Số lính Nga tử
trận được cho là 7.000, gần bằng phân nửa số quân nhân thiệt mạng trong 10 năm
chiếm đóng Afghanistan (15.000), cũng không thể lý giải.

Một lối thoát danh dự cho cả đôi bên
Các vũ khí cung cấp cho Ukraine gây thiệt hại to lớn cho quân đội Nga, và trừng phạt
của phương Tây khiến kinh tế Nga lao đao. Nếu tình trạng này kéo dài, Nga sẽ thụt



lùi về công nghệ và chẳng bao giờ có thể bù đắp nổi. Kèm theo đó là sự ra đi của
những người yêu tự do - các nhà phân tích ước tính khoảng 200.000 người.

Tuy không đáng kể so với dân số Nga, nhưng đó là những tinh hoa mà nếu không có
họ, tương lai đất nước trở nên bất định. Nước Nga không chỉ là cường quốc nghèo và
bị cô lập, mà còn là cường quốc tụt hậu.

Trong khi chờ đợi, Ukraine khiến Nga sa lầy. Đối với Ukraine, không thất trận đã là
chiến thắng, còn đối với Nga, không thắng được coi như đã bại trận. Thế nên có hai
kịch bản : leo thang hoặc đàm phán.

Theo tác giả, một thỏa hiệp danh dự là việc làm rõ ra nguyên trạng trước cuộc xâm
lăng. Độc lập, chủ quyền của Ukraine được tái khẳng định, và là nước trung lập vũ
trang theo mô hình Thụy Sĩ, nhưng trong khuôn khổ tiến trình gia nhập Liên Hiệp
Châu Âu (EU), và tránh làm mất mặt Putin. Một ngày nào đó, ông ta sẽ phải trả lời
trước lịch sử, công lý quốc tế và chính dân Nga, tuy nhiên cần đề ra cho Putin những
điều kiện có thể chấp nhận được.

Ukraine, đã giành thắng lợi tinh thần, chấp nhận mất Crimée và miền đông Donbass,
đó là những vùng đất mà Kiev không còn kiểm soát được. Còn Nga, quay lại với lý trí,
nhìn nhận không thể chiếm được miền nam Ukraine mà chỉ giới hạn ở Crimée, có
nghĩa là Ukraine tiếp tục có được lối vào Hắc Hải, kiểm soát Odessa, Mariupol.

Thỏa hiệp này có thể phi thực tế đối với một số người - Putin sẽ không bao giờ chấp
nhận ; và bất công, phi đạo đức đối với số khác - tại sao lại đền bồi cho kẻ tấn công ?
Nhưng kéo dài chiến tranh càng tệ hại hơn : oanh kích thường dân trở thành chuyện
bình thường, chưa kể đến nguy cơ leo thang, thậm chí sử dụng vũ khí hủy diệt hàng
loạt.

Giải pháp này cũng khiến Bắc Kinh khó thể hỗ trợ Matxcơva như hiện nay. Ủng hộ
đồng minh độc tài chống thế giới dân chủ là một chuyện, tự cô lập bên cạnh một Nhà
nước bị ruồng bỏ đã từ chối lối thoát danh dự, lại là chuyện khác.

Về phía EU, Ukraine đã từ bỏ ý định tham gia NATO, và những người Ukraine anh
hùng có quyền gia nhập liên minh các giá trị châu Âu. Nhưng còn bao nhiêu sinh
mạng nữa sẽ phải hy sinh vô ích, trước khi Putin nhận ra thất bại ?

Churchill nói : « Con người chỉ trở nên biết điều khi không còn giải pháp nào khác ».

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220322-nga-x%C3%A
2m-l%C6%B0%E1%BB%A3c-ukraina-l%E1%BB%91i-tho%C3%A1t-danh-d%E1%
BB%B1-n%C3%A0o-cho-c%E1%BA%A3-%C4%91%C3%B4i-b%C3%AAn

MYKHAILO FEDOROV – TỔNG TƯ LỆNH MẶT TRẬN KHÔNG GIAN ẢO
CỦA UKRAINE
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Sau khi đắc cử tổng thống năm 2019, Volodymyr Zelensky bổ nhiệm một thanh niên
non choẹt – Mykhailo Fedorov, khi đó 28 tuổi – làm Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ
thuật số, với nhiệm vụ phụ trách số hóa các dịch vụ xã hội của Ukraine. Thông qua
một ứng dụng chính phủ, mọi người có thể nộp phạt đi quá tốc độ hoặc theo dõi hồ sơ
thuế của mình trên mạng. Thế rồi chiến tranh xảy ra. Nhanh như chớp, Mykhailo
Fedorov lập ra mặt trận truyền thông đánh Nga trên không gian mạng. Fedorov cũng
kêu gọi thành công sự ủng hộ của những ông trùm Thung lũng Silicon hỗ trợ Ukraine.

Sáu tháng trước, Mykhailo Fedorov, thực hiện chuyến công du đến Thung lũng
Silicon để thảo luận các dự án chuyển đổi kỹ thuật số cho Ukraine. Nhiều kế hoạch đã
được bàn. Tuy nhiên, tất cả đang phải tạm gác. Bây giờ là chiến tranh và Fedorov
cần “đạn”. Ngay sau khi quân Nga kéo vào Ukraine, Fedorov lập tức gửi một thông
điệp cho Tim Cook – Tổng giám đốc điều hành Apple: Hãy chặn quyền truy cập vào
App Store ở Nga. “Họ giết con cái chúng tôi, bây giờ phải “giết” quyền truy cập của
họ!” – Fedorov tweet. Không chỉ với Apple, Mykhailo Fedorov cũng vận động nhiều
tập đoàn công nghệ sừng sỏ khác, từ Google, YouTube, đến Facebook…

Google phản hồi tức thì khi tắt một số tính năng trên Google Maps. Emerson
Brooking, thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, người nghiên cứu cách sử
dụng phương tiện truyền thông xã hội trong chiến tranh, cho biết: Khả năng thuyết
phục của Mykhailo Fedorov đối với các công ty công nghệ khổng lồ trên thế giới là
phi thường, vì thông thường, những ông trùm công nghệ chỉ nghe theo chính quyền
hoặc bị áp lực lớn từ làn sóng kêu gọi của người tiêu dùng.

Một trong những chiến tích lớn nhất của Mykhailo Fedorov là kêu gọi thành công sự
ủng hộ của Elon Musk. Vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự nhằm vào
Ukraine, Mykhailo Fedorov tweet: “@Elonmusk, trong khi ông đang nỗ lực chiếm
đóng sao Hỏa thì Nga đang cố chiếm Ukraine!”. Lời kêu gọi của Fedorov gửi đến
Elon Musk về việc cung cấp hệ thống internet vệ tinh Starlink, phương tiện quan
trọng giúp người dân Ukraine kết nối mạng, được đáp ứng tức thì.

Trước khi chiến tranh xảy ra, Fedorov giám sát và điều hành một cơ quan cấp bộ với
khoảng 250 người. Mục tiêu của họ là xây dựng xã hội “số hóa” cho người dân.
Fedorov đi khắp thế giới, thường xuyên gặp giới chức tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Trong chuyến thăm cuối mùa Hè năm ngoái tới tổng hành dinh Apple ở California
cùng Tổng thống Zelensky, Phó Thủ tướng trẻ măng Mykhailo Fedorov đã bàn với
Tim Cook việc đưa Apple Store đến Ukraine và về cách Apple có thể trợ giúp điều tra
dân số Ukraine cũng như mở rộng các dự án liên quan giáo dục và chăm sóc sức



khỏe… Tài khoản Twitter, Instagram và Facebook của Fedorov thường xuyên đề cập
các cuộc họp với giới lãnh đạo công nghệ, từ Amazon, đến Giám đốc điều hành
Facebook Sheryl Sandberg hoặc Karan Bhatia, Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề
chính phủ của Google.

Giờ đây, từ một địa điểm bí mật, trong một hầm trú an toàn, có thể ở Kyiv hoặc thành
phố nào đó ở Ukraine, Phó Thủ tướng Fedorov cùng Alex Bornyakov (Thứ trưởng Bộ
Chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia) và nhóm tác chiến tiếp tục thực hiện chiến dịch toàn
cầu. Sau khi cuộc xâm lược bắt đầu, ưu tiên của họ là bảo đảm cơ sở hạ tầng quan
trọng không bị ảnh hưởng và đặc biệt phải dựng “lô cốt” chống lại các cuộc tấn công
mạng. Họ “online” gần như 24/24 với Google, Facebook, YouTube, Twitter… để
cùng phối hợp chống lại Nga trên mặt trận không gian ảo. Phó Thủ tướng Mykhailo
Fedorov cũng thành lập nhóm tin tặc đặc biệt làm việc tình nguyện để đánh phá các
trang web và dịch vụ trực tuyến của Nga. Fedorov còn thành lập một quỹ tiền điện tử
huy động được hơn $60 triệu cho quân đội Ukraine.

Với một số nhà quan sát, Mykhailo Fedorov đang tạo ra một cẩm nang chiến tranh
mới, cho thấy một quốc gia thời chiến có thể sử dụng internet, tiền điện tử, các hoạt
động kỹ thuật số cũng như phương pháp sử dụng mạng xã hội để lập thành một mặt
trận qui mô có sức công phá đối phương ở diện rộng. Không chỉ nhằm bảo vệ
Ukraine, Mykhailo Fedorov còn tấn công thẳng sang Nga để tạo thế lấn át về mặt
truyền thông. Đó là chiến dịch “phong tỏa kỹ thuật số” được thực hiện sao cho có thể
khiến cuộc sống của công dân Nga trở nên khó khan và cùng lúc khiến họ phải nghi
ngờ về tính “chính nghĩa” của cuộc chiến.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ, Liên minh châu Âu cùng các nước khác
đóng vai trò trung tâm trong việc cô lập Nga; nhưng Peter Singer, giáo sư tại Trung
tâm về Tương lai Chiến tranh tại Đại học Arizona, nhận định thêm rằng Mykhailo
Fedorov đã làm việc “cực kỳ hiệu quả” khi kêu gọi các công ty xem xét lại mối quan
hệ với Nga.

Fedorov lớn lên ở thị trấn nhỏ Vasylivka tại miền Nam Ukraine gần sông Dnepr.
Trước khi dấn thân vào chính trường, Mykhailo Fedorov thành lập một công ty tiếp
thị kỹ thuật số có tên SMMSTUDIO chuyên thiết kế các chiến dịch quảng cáo trực
tuyến. Công việc đã đưa Fedorov tiếp cận Volodymyr Zelensky vào năm 2018 khi
Zelensky chuẩn bị tranh cử tổng thống. Fedorov trở thành Giám đốc kỹ thuật số của
chiến dịch tranh cử, bằng cách sử dụng mạng xã hội để lôi kéo cử tri ủng hộ . Sau khi
Zelensky đắc cử, Fedorov, khi đó 28 tuổi, được chọn làm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi kỹ
thuật số…

Những ngày này, Fedorov chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm, thường bị gián đoạn sau mỗi 30
phút bởi tin nhắn mới gửi đến điện thoại… Nói về cuộc chiến, Mykhailo Fedorov tin
rằng Ukraine nhất định phải thắng. “Sự thật đang ở về phía chúng tôi. Tôi chắc chắn
rằng chúng tôi sẽ chiến thắng”.

Chiến tranh Ukraine sẽ là dấu chấm hết của Nga: Bắc Kinh không được phép trục
lợi
Joseph V. Micallef

https://etviet.com/author/eet_josephvmicallef


Tổng thống Nga Vladimir Putin

Lịch sử sẽ cho thấy cuộc chiến tranh Ukraine đã đánh dấu sự khởi đầu chương cuối
cùng của nước Nga.

Trong hai thập niên qua, ông Vladimir Putin và bè phái của ông ta, một âm mưu tội
ác giả danh chính phủ Nga, đã cướp phá nền kinh tế Nga, hủy hoại tầng lớp trung lưu
Nga và khiến hàng triệu người hưu trí rơi vào cảnh nghèo đói. Đối với đêm chung kết
lớn của họ, họ đang tạo tiền đề cho việc khiến nước Nga cuối cùng sẽ mất đi chủ
quyền — bằng cách giải thể nhà nước Nga hoặc bằng cách biến Nga thành một chư
hầu của Trung Quốc.

Viễn cảnh Trung Quốc kiểm soát các nguồn tài nguyên và lãnh thổ rộng lớn của Nga
trên thực tế sẽ khiến Hoa Kỳ phải lo ngại. Một kết quả như vậy cuối cùng sẽ dẫn đến
việc tạo ra một nước thống trị khu vực Á-Âu; người ta đã không chứng kiến những
thứ tương tự như vậy kể từ khi người Mông Cổ tràn qua đồng bằng Á-Âu vào thế kỷ
13. Đó là lý do chính để bảo đảm bảo rằng Bắc Kinh không đẩy nhanh sự phụ thuộc
của Nga bằng cách cho phép các công ty Trung Quốc coi thường chế độ trừng phạt.
Việc Hoa Kỳ và các đồng minh phải vào cuộc và trừng phạt những công ty Trung
Quốc không tuân thủ các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng đối với chính phủ
Nga và các công ty Nga là rất cấp bách. Việc trừng phạt Nga trong khi cho phép các
công ty Trung Quốc coi thường các biện pháp trừng phạt mà không có hậu quả gì sẽ
dẫn đến kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với Hoa Kỳ và các đồng minh.
Bốn tuần kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Ukraine, cuộc xung đột đang diễn ra rất tồi
tệ đối với Nga. Đã qua rồi viễn cảnh quân đội Ukraine sụp đổ nhanh chóng và chính
phủ ông Zelensky phải từ bỏ thủ đô Kyiv, mở đường cho một chính phủ đoàn kết dân
tộc ủng hộ Nga. Thay vào đó, quân đội Ukraine tập hợp lại và thực hiện một lối
phòng thủ ngoan cường. Trong một số trường hợp, thậm chí họ còn đang tấn công.
Quân đội Nga đã không đạt được bất kỳ bước tiến quan trọng nào hoặc chiếm được
bất kỳ thành phố nào khác của Ukraine trong hai tuần qua. Thật vậy, lần đầu tiên kể
từ khi cuộc xung đột bắt đầu, một số nhà phân tích quân sự thậm chí còn nói về điều
lẽ ra là bất khả tư nghì bốn tuần trước – đó là Ukraine thực sự có thể chặn đứng quân
đội Nga.
Thay vào đó, quân đội Nga đã chuyển sang chiến thuật khủng bố là pháo kích và bắn
phá từ trên không vào các thành phố của Ukraine – một chiến lược sẽ không giúp ích



nhiều cho việc thúc đẩy nỗ lực chiến tranh, xét đến việc Ukraine quyết tâm chống lại
cuộc xâm lược của Nga, và bảo đảm rằng người Ukraine sẽ nuôi dưỡng mối thù kéo
dài nhiều thế hệ đối với Nga, trong khi phần còn lại của Âu Châu sẽ nuôi dưỡng sự
ngờ vực kéo dài nhiều thế hệ đối với ý định của Điện Kremlin.

Trong khi đó, quân đội Nga đã bị thiệt hại đáng kể về nhân lực, quân bị và vật liệu.
Lực lượng không quân được nhiều người ca ngợi của Nga đã thất bại trong việc càn
quét bầu trời Ukraine trước sức mạnh không quân đối lập, và bước tiến của Nga đã
liên tục bị sa lầy bởi các vấn đề hậu cần vốn là đặc trưng của một lực lượng thế giới
thứ ba hơn là lực lượng được cho là một siêu cường quân sự.
Chiến lược “san bằng” các thành phố của Ukraine sẽ tạo ra cơn ác mộng về chiến
tranh đô thị cho quân đội Nga nếu họ lựa chọn việc xâm lược các thành phố. Nếu các
lực lượng vũ trang Nga có sức mạnh quân sự và dự trữ hậu cần để bao vây tất cả các
thành phố chính của Ukraine – đặc biệt là thủ đô Kyiv, thì chiến lược này quả là đáng
nghi ngờ, xét đến tiến triển của Nga cho đến nay.
Ngay cả khi họ sẽ làm như vậy, họ phải đối mặt với viễn cảnh chiến đấu trong một
trận Stalingrad khác hoặc tái hiện cuộc nổi dậy ở khu ổ chuột Warsaw — chỉ khác là
lần này nó sẽ được phát sóng trên mạng xã hội trong thời gian thực. Thật vậy, từ
quan điểm của Nga, thật khó để thấy kết quả có thể tồi tệ hơn như thế nào.
Ông Putin đã đe dọa điều động khoảng 40,000 dân quân Syria, và việc truyền thông
Nga liên tục nhắc đến “phòng thí nghiệm sinh học” do Mỹ tài trợ ở Ukraine, một
tuyên bố cũng được truyền thông nhà nước Trung Quốc lặp lại, đã làm dấy lên lo
ngại rằng Nga có thể khai triển vũ khí hóa học hoặc sinh học. Các nhà phân tích
quân sự phương Tây cũng bày tỏ lo ngại rằng quân đội Nga có thể khai triển vũ khí
hạt nhân dưới 1,000 tấn “sử dụng cho mục tiêu chiến lược” trong một cuộc biểu
dương lực lượng thể hiện sự quyết tâm.
Thật khó để biết được bất kỳ hành động nào trong số này sẽ thay đổi tiến trình của
cuộc chiến với quyết tâm kháng cự của người Ukraine. Trên thực tế, tất cả những gì
họ sẽ làm là khiến dư luận phương Tây phản đối Điện Kremlin mạnh mẽ hơn nữa.



Tại thời điểm này, Hoa Kỳ buộc phải đi đầu trong việc xác định một lối thoát có thể
khiến cuộc xung đột này kết thúc nhanh chóng. Nga bây giờ là một quốc gia bị thế
giới ruồng bỏ, chính phủ ông Putin thì độc hại. Ngay cả khi đạt được một thỏa thuận
hòa bình và/hoặc ông Putin cuối cùng sẽ bị thay thế, thì phải mất nhiều năm nữa Nga
mới có thể bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu (EU).
Hơn nữa, nguy cơ phụ thuộc vào xuất cảng năng lượng của Nga đã quá rõ rệt đối với
EU. Âu Châu sẽ tích cực đa dạng hóa các nguồn năng lượng mà không cần tới Nga.
Mặt khác, việc đẩy Nga vào vòng tay rộng mở của Trung Quốc đều không có lợi gì
cho cả Mỹ và EU. Đừng nhầm lẫn, giữa sự hỗn loạn và tàn phá của cuộc xâm lược
của Nga vào Ukraine, thì chính Bắc Kinh đang nổi lên như một người chiến thắng
lớn.
Bằng cách giúp Nga xâm lược Ukraine, Bắc Kinh đã bảo đảm sự phụ thuộc lâu dài
của Điện Kremlin vào sự hỗ trợ của Trung Quốc, đồng thời định vị mình là người đối
thoại không chính thức giữa Hoa Kỳ và Nga.
Trung Quốc không mấy quan tâm đến việc giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột ở
Ukraine. Chiến tranh càng kéo dài, dư luận phương Tây sẽ càng phẫn nộ và Moscow
ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Trung Quốc cũng có một
nghị trình ở đây. Đó không chỉ là việc bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng và
khoáng sản lâu dài của Nga hay thay thế ảnh hưởng của Nga ở Trung Á.
Sẽ mất bao lâu trước khi Trung Quốc nêu ra vấn đề tế nhị của những “hiệp ước
không công bằng” đó, bắt đầu từ Hiệp ước Nerchinsk (1769), được thiết lập vào triều
đại nhà Thanh bởi Sa hoàng Nga giữa thế kỷ 17 và 19, đã chứng kiến hàng ngàn dặm
vuông lãnh thổ Trung Quốc bị chuyển giao cho Nga?
Tôi đã lưu ý ở những bài khác rằng Nga có ba kết quả có thể xảy ra: hội nhập với
phương Tây, làm chư hầu cho Trung Quốc, hoặc tan rã. Kết quả đầu tiên dường như
khó xảy ra trong thời gian ngắn hạn, ngay cả khi người dân Nga cuối cùng cũng
thành công trong việc loại bỏ căn bệnh ung thư ác tính là chế độ Putin. Kết quả có
thể xảy ra nhất lúc này là Moscow trở thành một chư hầu kinh tế của Bắc Kinh, hoặc
tự gắng gượng cho đến khi nền kinh tế suy sụp dẫn đến sự sụp đổ và tan rã của nhà
nước Nga.
Hoa Kỳ và các đồng minh của họ cần bảo đảm rằng sự cô lập về kinh tế và chính trị
của Nga không mang lại lợi ích cho Trung Quốc. Các nỗ lực của Trung Quốc nhằm
hỗ trợ Moscow né tránh các lệnh trừng phạt bắt buộc phải đối diện với các lệnh trừng
phạt nghiêm khắc tương tự của Hoa Kỳ và EU đối với Trung Quốc và các công ty của
nước này.



Chiến tranh Ukraine sẽ dẫn đến sự tàn phá trên diện rộng đối với các thành phố của
Ukraine và hàng chục ngàn, nếu không muốn nói là hàng trăm ngàn dân thường. Tuy
nhiên, Ukraine sẽ tồn tại. Còn Nga thì không!

*** Ông Joseph V. Micallef là một nhà sử học, tác giả sách bán chạy nhất, người viết
bài cho chuyên mục tổng hợp, phóng viên chiến trường, và nhà đầu tư cổ phần tư
nhân. Ông lấy bằng Thạc sĩ từ Viện Công nghệ Massachusetts và là một Nghiên cứu
viên Fulbright tại Viện Quan hệ Quốc tế Ý.
Ông từng là bình luận viên cho nhiều trường quay phát sóng và hãng thông tấn và
cũng đã viết một số cuốn sách về lịch sử quân đội và các vấn đề thời sự quốc tế.
Cuốn sách mới nhất của ông, “Leadership in a Opaque Future” (“Lãnh Đạo trong
một Tương Lai Mờ Mịt”) sắp xuất bản.
Ông Joseph cũng là một nhà giám định nổi tiếng về rượu vang và rượu mạnh và là
tác giả của một cuốn sách bán chạy nhất về rượu whisky của Scotland.

Tịnh Nhi biên dịch

Ít nhất gần 10.000 lính Nga hy sinh cho “chiến dịch đặc biệt” của Putin.

Một quân nhân Nga mang di ảnh của đại úy Andrei Paliy, phó chỉ huy Hạm đội Biển
Đen của Nga, thiệt mạng trong trận giao tranh với quân đội Ukraine ở cảng Azov,

Mariupol, tại lễ truy điệu ở Sebastopol, Crimée, ngày 23/03/2022. AP

Chiến tranh Nga tại Ukraine vẫn tiếp tục là chủ đề chính của các nhật báo Pháp,
cùng với việc phương Tây tổ chức ba hội nghị thượng đỉnh tại Bruxelles để « thắt chặt
đội hình » chống xâm lược Nga. Bên cạnh đó, chiến dịch vận động tranh cử tổng
thống và dịch Covid-19 đang tăng tốc trở lại ở Pháp cũng được các báo đề cập trong
số ra ngày 24/03/2022.

Gần 10.000 lính Nga bị thiệt mạng trong gần một tháng gây chiến ở Ukraine, nhiều
hơn cả 10 năm Liên Xô tham chiến ở Afghanistan. Trang nhất của nhật báo Le Monde
đưa tin « Nga bị sa lầy và những thiệt hại » khi tưởng đánh thần tốc nhưng cuối cùng
vấp phải sự phản kháng kiên cường của người Ukraine.



Con số gần 10.000 lính Nga thiệt mạng được báo Komsomolskaïa Pravda đăng trên
trang web khi đề cập đến việc bộ Quốc Phòng Nga bác số liệu do tình báo Ukraine
đưa ra là có gần 14.700 quân Nga bị thiệt mạng, « theo bộ Quốc Phòng Nga, thiệt hại
quân sự là 9.861 người chết và 16.153 bị thương ».

Thông tin hiếm hoi này chỉ tồn tại vài giờ và bị dỡ xuống. Bộ Quốc Phòng Nga giữ
nguyên con số chính thức 498 quân nhân bị chết và 1.597 người bị thương tính đến
hết ngày 02/03. Tuần trước, Hoa Kỳ đưa ra con số 6.000 lính Nga chết.

Mọi thiệt hại của quân đội Nga tại Ukraine đều được giữ kín. Nhiều gia đình không
biết con ở đâu cho đến ngày nhận được báo tử, như trường hợp Olga, một bà mẹ Nga,
tên được thay đổi, trả lời báo Le Monde (23/03), từ vùng Khantys-Mansis, miền trung
Nga. Con trai bà Nikolai, 22 tuổi, chết ngày 27/02, chỉ ba ngày sau khi tổng thống
Putin phát động « chiến dịch đặc biệt ».

Ngày 20/2 trước đó, con trai bà cho biết đang ở Belarus tập trận chung và sẽ về nhà
ngày 27/02. Từ đó bặt vô âm tín cho đến ngày 10/03 khi bà nhận tin báo tử và « thi
thể được trao cho gia đình ngày 15/03 ».

Suýt bật ra từ « chiến tranh », giờ thành « chữ húy » tại Nga, bà vẫn thắc mắc « tại
sao nó lại tham gia… chuyến dịch đặc biệt ? Chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ biết
được nguyên nhân. Nhưng giá như tôi biết có một chiến dịch đặc biệt như thế, tôi sẽ
làm mọi cách để nó không đi đến đó. Tôi cũng không hiểu nó được đưa đến đó như
thế nào. Thật vô lý ! » Bà hỏi lại viên chỉ huy báo tin cho bà và chỉ nhận được câu trả
lời : « Biết để làm được gì ? »

Ảnh và tên của Nicolai, thuộc trung đoàn 104 của sư đoàn 75 không vận nằm trong
số « những người chết ở vùng Kharkov », thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, hiện trên
cổng thông tin của vùng. Không có thống kê chính thức nên chỉ còn cách lục từng
cổng thông tin điện tử và báo địa phương.

Đây là việc mà nghiên cứu sinh người Mỹ Rob Lee đang làm. Mỗi ngày vẫn có vài
chục lính Nga tử trận và được âm thầm thông báo, ở quy mô địa phương và trên
mạng xã hội. Hoàn cảnh, thậm chí cả nơi hy sinh, cũng không được nêu lên.

« Mức thiệt hại như vậy cho thấy sự coi thường mạng sống, không phải là điều gì mới
đối với Nga, con số này cũng kinh hoàng trong Thế Chiến II, lúc xảy ra chiến tranh
mùa Đông chống Phần Lan » (giữa tháng 11/1939 đến tháng 03/1940), theo nhận
định của Françoise Thom, nhà sử học chuyên về Liên Xô và Nga.

Theo bà, « Putin đã tự tin đến mức tiến vào Ukraine một cách dễ dàng và ông chỉ cần
cử các lực lượng đặc biệt, như Rosgvardia (vệ binh quốc gia Nga), không có kinh
nghiệm chiến đấu, để khủng bố tinh thần người dân. Vì thế mới có tên là chiến dịch
đặc biệt ».

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220324-gan-10-000-li
nh-nga-hi-sinh-cho-chien-dich-dac-biet-cua-putin

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220324-gan-10-000-linh-nga-hi-sinh-cho-chien-dich-dac-biet-cua-putin
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220324-gan-10-000-linh-nga-hi-sinh-cho-chien-dich-dac-biet-cua-putin


Mitch McConnell says he opposes Ketanji Brown Jackson's nomination

Nhìn là thấy sợ rồi !

Mitch McConnell says he opposes Ketanji Brown Jackson's nomination. He says he
can not and will not support Jackson..

Mitch McConnell - trưởng khối Cộng Hòa tại Thương viên - tuyên bố, ông chống
lại việc tiến cử Jackson vào Tối Cao Pháp Viện. Ông ta nói, tôi không thể và sẽ không
ủng hộ Jackson.

Lâu lắm rồi mới nghe "ông thần" này nói một câu nghe chí phải. Có thế chứ !

** Xin mời Quý Vị theo dõi bài bình luận dưới đây:

Jackson: Did Not Know Biden Filibustered Minority Judges
By G. McConway
March 23, 2022
Xin click vào link dưới đây:
https://www.conservativejournalreview.com/jackson-did-not-know/

Chiến tranh Ukraine: Phương Tây tự đặt cho mình lằn ranh đỏ.

https://www.conservativejournalreview.com/author/cjreview/
https://www.conservativejournalreview.com/2022/03/23/
https://www.conservativejournalreview.com/jackson-did-not-know/


Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc tập trận "Cold Response 2022", tập hợp
30,000 binh sĩ từ các thành viên NATO cùng với Phần Lan và Thụy Điển. Ảnh chụp
gần Bjerkvik ở vùng Vòng Cung Bắc Cực (Na Uy) ngày 24/03/2022. REUTERS -

BART BIESEMANS

Đã qua một tháng đất nước Ukraine kháng cự với cuộc chiến tranh xâm lược mỗi
ngày thêm khốc liệt của Nga. Phương Tây tiếp tục huy động tối đa những gì có thể với
hy vọng gây áp lực để tổng thống Vladimir Putin dừng cuộc chiến. Những hệ lụy của
trừng phạt Nga đã lan sang phía ra đòn. Đó là những chủ đề nổi bật được các báo
Pháp ra hôm nay tập trung khai thác.

Các tờ báo chính đều tập trung vào liên tiếp 2 cuộc họp thượng đỉnh bất thường
của NATO và nhóm G7 diễn ra ngày hôm qua, 24/03 và nối tiếp hôm sau bằng cuộc
họp Hội đồng toàn Châu Âu. Đúng một một tháng sau khi tổng thống Nga Putin tuyên
bố tấn công Ukraina, lãnh đạo các nước Liên minh NATO họp phiên bất thường tại
Bruxelles hôm thứ Năm (24/03), một lần nữa nhằm cố gắng tìm phương án đáp trả
mối đe đe dọa sống còn ở cửa ngõ nhà mình.
Phương Tây « ngăn chặn chiến tranh bằng chuẩn bị chiến tranh »
Sự hiện diện của tổng thống Mỹ Joe Biden được nhật báo Le Monde nhìn nhận như là
một điểm nhấn của các cuộc họp ở Brussels ngày hôm qua. Với bài viết có tựa đề
«Sự trở lại hùng hậu của Mỹ tại châu Âu » Le Monde ghi nhận trong nhiều năm trở
lại đây, Washington kín đáo rút bớt lực lượng của mình ra khỏi lục địa châu Âu để
triển khai ở khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương nhằm đối phó với sự bành trướng gia
tăng về kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Nhưng trước những leo thang căng thẳng
giữa Kiev và Matxcơva mà đỉnh điểm là cuộc xâm lược Ukraina của Nga, từ tháng
Giêng đến tháng 3 năm nay, Mỹ đã điều động trở lại châu Âu 20 nghìn quân, tức tăng
25%. Như vậy sự hiện diên quân sự của Mỹ ở châu Âu giờ đã đạt mức cao nhất từ 15
năm qua. Số quân Mỹ đóng trên đất châu Âu đã đạt ngưỡng biểu tượng 100 nghìn
quân.
Theo Le Monde, dù gì thì cuộc họp thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương là dịp
để biểu thị sự đoàn kết trong quan hệ giữa NATO và các nước Liên Âu và cũng để
nhắc lại rằng một cuộc xung đột giữa NATO và Nga phải tuyệt đối tránh mặc dù mối
lo ngại Nga sử dụng vũ khí hóa học hay hạt nhân đang dần hiển hiện.
Tham chiến, lằn ranh đỏ của NATO



Nỗ lực huy động của NATO là rất lớn nhưng trước một Vladimir Putin khó lường và
sẵn sàng đi xa không giới hạn, Liên minh phương Tây lại phải tự vạch cho mình lằn
ranh đỏ: Bằng mọi cách không trở thành một bên tham chiến với Nga.
Le Figaro có bài : « Ukraina: Ngăn chặn chiến tranh mà không tham chiến, phương
trình hiểm hóc của NATO ». Theo bài báo, trong lúc mà Ukraina đang kháng cự với
cuộc xâm lược với tất cả quyết tâm của mình, các đồng minh cố gắng tạo sự ủng hộ
chính phủ của tổng thống Volodymyr Zelensky. Hỗ trợ nhưng làm sao « không để
vượt qua lằn ranh đỏ » là tham chiến, như tổng thống Pháp đã nhấn mạnh. Ông
Emmanuel Macron giải thích trong cuộc họp báo hôm qua sau phiên họp : « NATO
đã chọn ủng hộ Ukraina để chấm dứt chiến tranh mà không tham chiến ». Đơn giản
vì NATO muốn tránh một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra.
Theo Le Figaro, đến lúc này các kênh thảo luận với Nga có ít hy vọng để đạt được
một giải pháp thương lượng với Ukraina. Cuộc chiến giờ dường như đang có xu
hướng sa lầy và có thể kéo dài thậm chí nhiều tháng. Với NATO, các nguy cơ cũng
gia tăng đó là các nước lân cận mất ổn định, bị liên lụy gián tiếp với cuộc khủng
hoảng. Người ta sợ rằng vô tình các đồng minh của phương tây có những hành động
sai lầm trên thực địa tạo cớ cho Nga có thể mở tấn công. Các nước đồng minh đều
nhất trí tin rằng Vladimir Putin sẽ sẵn sàng đẩy cuộc chiến tranh của ông ta đi rất
xa.
Sau khi các nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ trong Liên minh đã nghiên cứu mọi khả
năng lựa chọn và trước lời cầu cứu phương Tây hỗ trợ quân sự « không hạn chế »
của tổng thống Zelensky, NATO cuối cùng đã đi đến kết luận là các đồng minh tiếp
tục cung cấp cho Ukraina các trang thiết bị quân sự nhưng không có chiến đấu cơ
hay xe tăng. Bên cạnh đó NATO cũng sẽ duy trì hỗ trợ trong các lĩnh vực như an ninh
mạng, bảo vệ trước đe dọa trong trường hợp có sử dụng vũ khí hóa học, vi trùng và
hạt nhân.
Nhằm ngăn chặn Vladimir Putin leo thang, NATO tăng cường tiềm lực phòng thủ ở
sườn đông của mình. Lần đầu tiên NATO triển khai một lực lượng phản ứng với 40
nghìn quân, bên cạnh số quân Mỹ đóng ở Châu Âu cũng đa lên đến 100 nghìn lính.
Bốn quân đoàn chiến thuật sẽ được triển khai ở Hungary, Slovakia, Bulgaria,
Romania cùng với ba nước vùng Baltic và Ba Lan. Liên minh cũng gia tăng sự hiện
diện trên biển và các nhiệm vụ giám sát bầu trời. NATO cũng hứa hậu thuẫn những
nước lân cận như Gruzia và Bosnia. Đó là tất cả những gì mà NATO có thể làm cho
đến lúc này để đối phó với cuộc phiêu lưu của Nga ở Ukraina cũng như ở châu Âu.
Sau một tháng từ phòng ngự Ukraina bắt đầu sang phản công
Trở lại với thực địa chiến trường Ukraina sau một tháng kháng cự với các cuộc tấn
công với cường độ ngày càng dữ dội.
Nhật báo Libération chạy tựa chính trang nhất : « Sau một tháng chiến tranh,
Ukraina phản công ». Tờ báo ghi nhận « Ukraina giành lại đất ». Một tháng sau khi
cuộc chiến tranh khởi phát, quân đội Nga đã đánh giá thấp lực lượng của đối thủ và
lòng dân Ukraina, giờ đây dường như bị chôn chân tại chỗ, chống lại cuộc phản công
của quân đội Ukraina. Ở một số nơi lực lượng Ukraina thậm chí còn đẩy lùi quân
Nga giành lại đất.
Libération nhận thấy, phải hứng chịu những đau thương và sự tàn phá chưa từng thấy,
quân đội và nhân dân Ukraina, cách đây vài tuần lễ vẫn bị đánh giá sẽ nhanh chóng
bại trận chỉ có thể tổ chức chiến tranh du kích chống lại sự chiếm đóng của Nga. Thế
nhưng người Ukraina đã kháng cự anh hùng. Một số điểm ở cửa ngõ vào thủ đô Kiev,
quân Nga đã bị đẩy lui ra xa. Tại thành phố Mariupol ở phía đông nam, dù phải dùng
đến các loại vũ khí hạng nặng hiện đại nhất phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng thành phố,
nhưng quân Nga vẫn chưa thể kiểm soát được dù Mariupol giờ chỉ là đống tro tàn đổ



nát vì bom đạn. Hay như hình ảnh chiến hạm Nga trong cảng Berdyansk do quân Nga
kiểm soát, bị tên lửa Ukraina tấn công bốc cháy. « Đó là một trong vô số hình ảnh
biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraina vẫn còn và mãi mãi. Vượt quá mọi mong
đợi », nhật báo Libération nhận định.
Trong một bài viết khác, Libération đề cập đến : « Tổn thất nào cho Matxcơva ? ». Tờ
báo cho biết theo nhiều nguồn tin khác nhau thì số lượng thiệt hại nhân mạng ở phía
Nga khoảng từ 3000 đến 5000 nghìn quân. Một bảng tổng kết tổn thất nặng nề sẽ làm
lộ rõ những điểm yếu chiến lực quân sự của Nga.
Theo Libération, sau đúng một tháng của cuộc chiến tranh Ukraina, khó có thể nắm
được mức độ thiệt hại về phía quân đội Nga. Hiện mới chỉ có duy nhất con số thương
vong được Kremlin chính thức công bố hôm 02/03 là 498 quân nhân thiệt mạng. Từ
đó đến nay con số này chưa hề được cập nhật. Trong khi đó phía Ukraina, hôm 23/3
đưa con số 15 nghìn lính Nga tử trận. Phía Mỹ thì nói đến con số hơn 7000 quân Nga
bị chết trong 3 tuần giao tranh ở Ukraina.
Về độ chính xác của các con số tổn thất nhân mạng của phía Nga, các chuyên gia
quân sự được Liberation trích dẫn phân tích trong bài báo đều cho rằng khó có thể
thống kê chính xác lúc này nhưng rõ ràng là quân đội Nga đã tổn thất không nhỏ và
đặc biệt nó cho thấy quân đội Nga được đánh giá hùng hậu thứ 2 thế giới nhưng cũng
không thiếu điểm yếu, đã vấp phải những khó khăn không lường trước được trong
một chiến dịch quân sự có quy mô lớn như ở Ukraina.
Libération ghi nhận : từ một cuộc xung đột « chớp nhoáng » như mong muốn của
Kremlin, chiến dịch của Nga đã chuyển hướng sang « một cuộc chiến tranh có cường
độ cao » đòi hỏi các bên đẩy cao tối đa sức mạnh. Theo nhà sử học Pierre Razoux,
những tổn thất nhân mạng « tương đương với Ukraina » chính là hậu quả của kiểu
chiến tranh như vậy. Cái giá phải trả cho bên tấn công cũng như bên phòng thủ là
cực kỳ đắt.
Trừng phạt : Các công ty phương Tây dính đòn trước
Chuyển qua với những hệ lụy vòng ngoài cuộc chiến tranh, trên mặt trận kinh tế. Vũ
khí duy nhất của phương Tây hiện giờ là trừng phạt, gây áp lực tối đa để Vladimir
Putin có thể ngừng cuộc chiến.
Hậu quả của các trừng phạt chưa thấy với Nga, nhưng với các công ty của phương
Tây bắt đầu đã cảm nhận thấy, cụ thể là một số công ty Pháp đang làm ăn ở Nga.
Trang nhất của Le Figaro chạy tựa lớn : « Các Công ty Pháp trong cái bẫy nước
Nga », nhân sự kiện nhà sản xuất xe hơi hàng đầu của Pháp Renault và một số công
ty khác của Pháp đã buộc phải ngừng hoạt động tại Nga. Tờ báo cho thấy, mặc dù
chính phủ để ngỏ cho các công ty lựa chọn đi hay ở lại Nga, nhưng vì lo lắng cho uy
tín của mình, ngày càng có nhiều công ty Pháp chọn đường rời khỏi Nga. Tình hình
đang trở nên phức tạp cho các doanh nghiệp Pháp đã cắm chân làm ăn ổn định ở
Nga. Nhiều lãnh đạo các công ty Pháp khẳng định với Le Figaro cuộc chiến tranh ở
Ukraina đã làm nhiều lĩnh vực sản xuất trở nên suy yếu, nhiều doanh nghiệp vừa và
nhỏ của Pháp cũng bị thiệt hại lớn vì giá năng lượng, nguyên vật liệu tăng vọt.
Với riêng hãng Renault, nhật báo kinh tế Les Echos nhận xét qua tựa trên trang
bìa : « Renault : Cơn ác mộng Nga », bởi vì Nga là thị trường lớn thứ 2 chỉ sau chính
quốc của hãng xe Pháp này. Trong một khía cạnh khác liên quan đến hệ quả của
trừng phạt Nga, trong bài xã luận mang tiêu đề « Phạt Putin hay phạt dân Nga ? »,
tờ báo nhận định, « đóng cửa đột ngột các nhà máy, các cửa hàng là đẩy hàng nghìn
người (Nga) vào thất nghiệp, các gia đình vào sự khốn khổ. Làm cho người dân bị
mất nguồn lương thực thực phẩm sẽ tạo ra sự hỗn loạn ».
Bài xã luận của Le Figaro đặt ra một loạt câu hỏi : Chúng ta đang trừng phạt
Vladimir Putin hay người dân Nga ? Làm như vậy chúng ta sẽ khiến người dân Nga



phẫn nộ chống lại nhà độc tài của Kremlin hay chống lại sự bất công của phương
Tây ? Các công ty của chúng ta phải bán phần tài sản mà đã phải mất nhiều công sức
tạo dựng ở Nga, chẳng phải điều đó là chỉ có lợi cho những ông chủ người Nga thân
cận với Putin hay sao ? Có đủ cách để gây áp lực kinh tế đối với Putin, mà vũ khí
mạnh nhất cắt nguồn mua dầu khí của Nga. Nhưng quyết định này phụ thuộc vào
riêng từng quốc gia mà thôi, Le Figaro kết luận.
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220325-chi%E1%BA
%BFn-tranh-ukraina-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y-t%E1%BB%B1-%C4%91
%E1%BA%B7t-cho-m%C3%ACnh-l%E1%BA%B1n-ranh-%C4%91%E1%BB%8F

Châu Âu lo ngại Trung Quốc có thể gửi thiết bị công nghệ để giúp Putin.
Bloomberg

Bắc Kinh có thể giúp Nga giảm tác động của các biện pháp trừng phạt bằng cách
cung cấp chất bán dẫn và các loại thiết bị công nghệ khác cho Matxcơva. Nhiều quan
chức Mỹ cũng cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể giúp ông Putin. Ngoài ra, chương trình
nghị sự ngày 24/03/2022 giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh NATO, G7
và Liên Hiệp Châu Âu tại Brussels còn bàn về ảnh hưởng của Trung Quốc về tình
hình ở Ukraina.

(AFP) - Hơn một nửa trẻ em Ukraina phải rời nơi ở vì chiến tranh. Theo giám đốc
của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, đây là sự di cư ở quy mô lớn của trẻ em
nhanh nhất kể từ Thế Chiến II. Trong thông cáo ngày 24/03/2022, UNICEF thống kê
khoảng 4,3 triệu trẻ em Ukraina phải sơ tán, trong đó có khoảng 1,8 triệu em rời lãnh
thổ Ukraina, 81 em bị chết và 108 em bị thương vì chiến tranh.

(AFP) - Chủ tịch Interpol bị điều tra tại Pháp vì cáo buộc « tra tấn » và « hành vi
man rợ ». Tháng 01/02022, Trung tâm Nhân quyền vùng Vịnh (Gulft Centre for
Human rights, GCHR) đã đệ đơn kiện ông Ahmed Nasser Al-Raisi, người Các Tiểu
Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, hiện giữ chức chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự
Quốc tế (Interpol), trụ sở tại Lyon, Pháp, là một trong số những người chịu trách
nhiệm về các vụ tra tấn nhà đối lập Ahmed Mansoor, bị cầm tù năm 2017. AFP ngày
24/03/2022 trích một nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho biết Viện kiểm sát chống khủng bố
(Pnat) của Pháp đã mở điều tra sơ bộ.

(AFP) - Lễ trao giải Oscars diễn ra tối Chủ Nhật 27/03/2022. Giải thưởng điện ảnh
danh tiếng của Hoa Kỳ lần thứ 94 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles,
Mỹ. West Side Story, Belfast, Dune… nằm trong số 10 đề cử cho Phim hay nhất.
Trong số 5 đề cử Diễn viên Nam xuất sắc nhất có nghệ sĩ Tây Ban Nha Javier Bardem
(phim Being the Ricardos) và diễn viên Mỹ Will Smith (phim King Richard). Penélope
Cruz (trong phim Madres Paralelas) và Nicole Kidman (trong phim Being the
Ricardos) được đề cử trong hạng mục Diễn viên Nữ xuất sắc nhất. Để thu hút thêm
khán giả truyền hình (chưa đầy 10 triệu người trong lễ trao giải 2021), ban tổ chức
quyết định ghi hình trước lễ trao giải cho 8 hạng mục kỹ thuật hoặc cho các thể loại
ngắn (âm thanh, trang trí, phim tài liệu, phim ngắn…).

(Reuters) - Số ca nhiễm Covid-19 giảm ở Trung Quốc. Cơ quan y tế nước này hôm
nay 25/03/2022 cho biết đã ghi nhận 1.366 trường hợp nhiễm Covid vào ngày hôm
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qua 24/03, giảm so với 2.054 trường hợp một ngày trước đó. Tính đến hôm qua,
Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 140.651 ca nhiễm có triệu chứng.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220325-tin-t%E1%BB%95
ng-h%E1%BB%A3p

(AFP) – Mỹ -Singapore thảo luận về an ninh Đông Nam Á. Tổng thống Biden tiếp thủ
tướng Lý Hiển Long vào tuần tới. Theo thông cáo của Nhà Trắng ngày 25/03/2022,
chiến tranh Ukraina và an ninh của châu Á sẽ là trọng tâm cuộc họp dự trù vào ngày
29/03/2022. Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Ấn Độ- Thái Bình Dương, tình hình Miến
Điện cũng là những mối quan tâm của Hoa Kỳ và Singapore.
(AFP) – Châu Âu tố cáo Nga « cướp hàng trăm chiếc máy bay ». Nhiều quan chức
của châu Âu hôm 25/03/2022 coi việc Matxcơva thay bảng số của 500 chiếc máy bay
mà các hãng hàng không Nga đang thuê của nước ngoại là hành vi lấy của người làm
của ta. Nga nghiễm nhiên tịch thu tài sản trị giá 10 tỷ đô la. Cơ quan giám sát các
hoạt động hàng không Eurocontrol của châu Âu gia hạn cho ngành hàng không của
Nga phải hoàn trả lại số máy bay nói trên cho các công ty nước ngoài. Các chuyến
bay đến và xuất phát từ Nga sang châu Âu bị cấm kể từ khi chiến tranh Ukraina bùng
nổ.
(AFP) – Chưa cần thiết để trừng phạt Trung Quốc do Bắc Kinh ủng hộ Nga xâm
chiếm Ukraina. Phát biểu hôm 25/03/2022 bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Janet Yellen
đánh giá ở thời điểm này trừng phạt Bắc Kinh là điều « chưa cần thiết và không phù
hợp ». Nhưng Washington muốn rằng Trung Quốc hiểu được là nên tránh cung cấp
vũ khí cho Nga hay hỗ trợ Matxcơva lách cấm vận quốc tế.
(Reuters) - Tập đoàn Nhà nước Trung Quốc Sinopec ngừng đàm phán về hai dự án
đầu tư dầu khí tại Nga. Thông báo được đưa ra hôm 25/03/2022. Dù Bắc Kinh phản
đối quốc tế trừng phạt Nga, nhưng vẫn gây sức ép để các tập đoàn Trung Quốc cẩn
trọng trong các dự án đầu tư tại Nga.
(AFP) - Tổng thống Ukraina kêu gọi Qatar tăng sản lượng khí đốt. Trong một thông
điệp video được phát tại Diễn đàn Doha, do Qatar tổ chức, hôm 26/03/2022, tổng
thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã kêu gọi nước chủ nhà gia tăng sản lượng khí
đốt, để chống lại những đe dọa của Nga dùng loại năng lượng này để “bắt bí” cả thế
giới.
(AFP) - Tổng thống Nga ký ban hành luật trừng phạt « thông tin dối trá » về hành
động của Matxcơva ở nước ngoài. Theo luật được ký tối 25/03/2022, người vi phạm
có thể bị kết án đến 15 năm tù. Đây là công cụ trấn áp mới nhất, cùng với luật trừng
phạt « thông tin sai lệch » về quân đội Nga được ban hành đầu tháng Ba, để
Matxcơva kiểm soát thông tin về cuộc tấn công của Nga ở Ukraina.
(AFP) - Mỹ trừng phạt thêm thực thể và cá nhân Miến Điện bị cáo buộc diệt
chủng. Thêm 5 thực thể, trong đó có sư đoàn 66 bộ binh hạng nhẹ (66LID) và 5 cá
nhân liên quan đến chế độ quân sự Miến Điện nằm trong danh sách trừng phạt được
bộ Tài Chính Mỹ công bố ngày 25/03/2022. Trước đó, Washington tuyên bố nhiều
người thiểu số Rohingya theo đạo Hội là nạn nhân của một vụ « diệt chủng » do quân
đội Miến Điện tiến hành trong năm 2016 và 2017.
(AFP/Reuters) - Afghanistan : Biểu tình ở Kabul phản đối đóng cửa trường nữ
sinh. Khoảng 20 phụ nữ và nữ sinh đã biểu tình ngày 26/03/2022 ở Kabul yêu
cầu « mở lại các trường học », phản đối quyết định của chính quyền Taliban đóng
cửa chương trình dạy cấp II cho học sinh nữ. Cuộc tuần hành kéo dài chưa đầy một
tiếng vì bị quân Taliban có vũ trang giải tán. Ngày 25/03, Hoa Kỳ phản đối quyết
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định của chính quyền Taliban bằng cách hủy các cuộc họp được dự kiến diễn ra ở
Doha về vấn đề hỗ trợ nhân đạo.
(AFP) - Một nữ phóng viên Úc sẽ bị xử ở Trung Quốc. Ngày 26/03/2022, Canberra
đã lại bày tỏ quan ngại về số phận của một nữ phóng viên người Úc của kênh truyền
hình Trung Quốc CGTN, xác nhận là nhà báo này sẽ bị đem ra xử ở Trung Quốc vào
tuần tới sau gần 2 năm bị giam. Cheng Lei, xướng ngôn viên chương trình tiếng Anh
của CGTN, đã mất tích từ tháng 08/2020. Sau đó, vào tháng 2/2021, Bắc Kinh xác
nhận cô đã bị bắt vì tội “tiết lộ bí mật quốc gia cho nước ngoài”.
(AFP) - Philippines: Hàng ngàn người gần núi lửa được lệnh di tản. Hôm 26/03/2022,
hàng ngàn người dân ở năm ngôi làng đã được lệnh sơ tán khỏi nhà của họ gần núi
lửa Taal, Philippines, vừa phun trào vào sáng nay. Viện địa chấn Philippines cảnh
báo là núi lửa sẽ còn phun trào mấy lần nữa, bắn lên trời nhiều khí độc, tro bụi, đất
đá, và có thể gây sóng thần.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220326-tin-t%E1%BB%95
ng-h%E1%BB%A3p

Ukraine dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để phát hiện lính Nga và dnh tính
người tử nạn
Phan Anh

Từ ngày 12/3, Bộ Quốc phòng Ukraine bắt đầu sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn
mặt của Clearview AI để phát hiện những binh lính Nga, chống lại thông tin sai lệch
và xác định danh tính người tử nạn, sau khi được startup công nghệ của Mỹ đề nghị.

Lee Wolosky, cố vấn của công ty Clearview, cựu quan chức ngoại giao dưới thời
Tổng thống Barack Obama cùng Joe Biden, cho hay rằng Ukraine đang nhận được
quyền truy cập miễn phí vào công cụ tìm kiếm khuôn mặt theo kỹ thuật Clearview AI,
trong đó cho phép chính quyền nước này kiểm tra những người cần quan tâm tại các
trạm kiểm soát.

Được biết, chỉ cần cung cấp ảnh của ai đó, ứng dụng Clearview AI sẽ cho bạn biết
khuôn mặt đó đã từng xuất hiện ở đâu trên Interet, tiếp theo đó là họ tên, địa chỉ, số
điện thoại, nơi làm việc… nếu có. Trên thực tế, Clearview AI sẽ so sánh một bức ảnh
với cơ sở dữ liệu mà ứng dụng có thể tiếp cận. Sau đó, nó sẽ đối chiếu và tìm kiếm các
trang web, cơ sở dữ liệu ban đầu mà nhân dạng trong ảnh xuất hiện. Từ đó, một cái
tên, hay nhiều thông tin cá nhân khác sẽ được khai thác trực tuyến.

Các kế hoạch bắt đầu được đưa ra sau khi Nga tấn công Ukraine và ông Tôn Thất
Hoàn , 34 tuổi, người Úc gốc Việt, Giám đốc điều hành Clearview, gửi một lá thư tới
Kyiv đề nghị hỗ trợ quốc gia này. Clearview cho biết không đề nghị cung cấp công
nghệ này cho Nga.

Trước đó, người phát ngôn của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine nói đang xem xét
các đề nghị từ các công ty trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Mỹ như Clearview. Nhiều
doanh nghiệp phương Tây đã cam kết giúp đỡ Ukraine, cung cấp phần cứng Internet,
công cụ an ninh mạng và các hỗ trợ khác.
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Người sáng lập Clearview cho biết công ty khởi nghiệp của ông có hơn 2 tỷ hình ảnh
từ dịch vụ truyền thông xã hội VKontakte (Nga), trong tổng số hơn 10 tỷ hình ảnh.

Cơ sở dữ liệu đó có thể giúp Ukraine xác định người tử vong dễ dàng hơn so với việc
cố gắng đối sánh (match) dấu vân tay và hoạt động ngay cả khi có tổn thương trên
khuôn mặt, theo ông Tôn-Thất Hoàn. Nghiên cứu của Bộ Năng lượng Mỹ chỉ ra cách
phân tích làm giảm hiệu quả của công nghệ, trong khi một bài báo từ hội nghị năm
2021 cho thấy kết quả đầy hứa hẹn.

Bức thư từ Tôn-Thất Hoàn cũng cho biết công nghệ nhận dạng khuôn mặt của
Clearview có thể được sử dụng để giúp đoàn tụ những người tị nạn bị chia cắt khỏi
gia đìnhhọ, xác định các đặc vụ Nga và hỗ trợ chính phủ gỡ bỏ các bài đăng sai sự
thật trên mạng xã hội liên quan đến chiến tranh.

Ông Tôn Thất Hoàn chưa rõ mục đích chính xác của Bộ Quốc phòng Ukraine khi sử
dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt này. Các cơ quan khác thuộc chính phủ
Ukraine dự kiến sẽ triển khai Clearview trong những ngày tới, theo ông Tôn-Thất
Hoàn và Lee Wolosky tiết lộ.

Các hình ảnh VKontakte làm cho bộ dữ liệu của Clearview toàn diện hơn PimEyes,
một công cụ tìm kiếm hình ảnh công khai mà nhiều người sử dụng để xác định các cá
nhân trong các bức ảnh chiến tranh, Lee Wolosky nói. Trước đây, hãng truyền thông
xã hội Facebook (nay là Meta Platforms) đã yêu cầu Clearview ngừng lấy dữ liệu của
mình.

Có ý kiến cho rằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt có thể xác định sai người ở trạm
kiểm soát và trong trận chiến. Albert Fox Cahn, Giám đốc điều hành của Dự án Giám
sát Công nghệ Giám sát (Surveillance Technology Oversight Project) ở New York
(Mỹ), nói rằng việc xác định nhầm có thể dẫn đến dân thường bị mất mạng, giống
như những vụ bắt giữ sai trái đã phát sinh từ việc sử dụng cảnh sát.

Tôn-Thất Hoàn cho rằng Clearview không bao giờ được dùng làm nguồn nhận dạng
duy nhất và ông sẽ không muốn công nghệ này vi phạm Công ước Geneva, vốn đã tạo
ra các tiêu chuẩn pháp lý về đối xử nhân đạo trong chiến tranh. Tương tự những
người dùng khác, người ở Ukraine đang được đào tạo và phải nhập số hồ sơ cùng lý
do tìm kiếm trước khi truy vấn, ông nói.

Clearview, chủ yếu được bán cho cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, đang bị kiện ở nước
này khi đứng trước cáo buộc vi phạm quyền riêng tư bằng cách lấy hình ảnh từ web.
Theo phía Clearview, việc thu thập dữ liệu của công ty tương tự như cách Google
Search hoạt động. Dẫu vậy, một số quốc gia, trong đó có Anh và Úc đã coi các hoạt
động của hãng là bất hợp pháp.
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